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  پنهانمثابه معلولیتییادگیري بهویژهچرایی و چگونگی پیشگیري از اختالالت
  )خواندنویژهباتمرکزبراختالل(

 فردوسی دانشگاه استادیار /استثناییکودکان  آموزش و شناسیروان دکتري /سیدمحسن اصغري نکاح 
  مشهد

  مقدمه
دانند که پنهان می یادگیري را نوعی نقص یا معلولیت ویژه کرك اختالالت نظران همانندبرخی صاحب

گذارد، بلکه گـاه تـا   می جاي رشد بر حساس کودکان در سنیناي بر وضعیتتنها اثرات متنوع و گستردهنه
یـادگیري بیشـترین نـرخ    کـه اخـتالالت  وجود آن با .دهدمی قرار ها را تحت تاثیرعملکرد آنپایان عمر نیز 

شـغلی و   اجتمـاعی،  دهد و ابعاد مختلـف تحصـیلی،  میخود اختصاصویژه را بهنیازهاي کودکان بااختالالت
و پـرورش  وزشلیکن تـا کنـون در نظـام آمـ     دهد،می تاثیر قرار شناختی زندگی فرد و جامعه را تحتروان

اسـت، درحـالی    یادگیري مغفول مانـده  ویژه پیشگیري از اختالالتاستثنایی ایران توجه به سطوح چندگانه
ویـژه در  پیشگیرانه مختلفی بهي هاها و برنامهیافته استراتژي بخشی توسعههاي آموزشی و توانکه در نظام

یادگیري است کـه   ترین اختاللاختالل خواندن شایع. است گردیده خواندن طراحی و ارایهت زمینه اختالال
دهـد و پیامـدهاي   تخصصی را به خود اختصاص میهاي مداخلهویژه و برنامه آموزشحجم خدماتبیشترین

  .گیردمی کانون توجه قرار در اي را براي فرد، خانوده و جامعه به همراه دارد، لذا در مقاله حاضر نیزعمده
  خواندن یادگیري، اختالل ویژه زودهنگام، اختالالت مداخله و شناسایی شگیري،پی:هاکلید واژه

  
  روش

 اسـت  )Action Research(عمـل با پژوهشتحلیلی،آمیخته-مقاله حاضر یک پژوهش مرروي
کنکاش در وضـعیت   منابع تخصصی، با علمی و مستندات طی آن پژوهشگر ضمن مرور شواهدکه 

اي خلـه اپیشـگیري و مد هايدر برنامهملی أت یادگیري در ایران، با ویژه اختالالتدرمانی  -آموزشی
صورت مشخص هب .پردازدموجود، به بررسی ضرورت و چگونگی ارتقاي پیشگیري در این زمینه می

  :ذیل را مدنظر داردسواالتپژوهشگر پاسخ به 
  یـادگیري  ویـژه پیشـگیري از اخـتالالت  هـاي هاي تدوین و ارایه طرح و برنامـه دالیل و ضرورت

  چیست؟ 
  یادگیري چه نقشـی   ویژه آفرین در بروز اختالالتها و دیگر عوامل خطرژنتیک، تراتوژنعوامل
  نمایند؟می ایفا
  اند؟یادگیري کدام ویژه ثالثیه در مورد اختالالت ثانویه و اولیه، اصول و راهبردهاي پیشگیري  
  و تربیـت  یادگیري را در نظـام تعلـیم  ویژهاز اختالالت موجود پیشگیريتوان وضعمی چگونه-

 بخشی و درمانی ایران ارتقاء بخشید؟استثنایی و در حوزه توان
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  گیريها و نتیجهدریافت
فـرد و   مختلفـی از زنـدگی   ابعـاد نـرم و پنهـان   یادگیري به مثابه یک معلولیت ویژه اختالالت 

هـاي  توجـه بـه آسـیب    با توجه به شیوع اخـتالالت ویـژه یـادگیري و بـا    . سازدخانوده را متاثر می
عملکرد  روانی فرد و خانواده و تخریبآن و از جمله مشکالت بهداشتچندجانبه فردي و اجتماعی 

بزهکاري در  ریسک رفتار و جا و سوءبه نا تحصیل و قرار گرفتن کودکان در معرض برچسبو ترك
 اسـت  براي پیشگیري ویژه هاياختالل نیازمند تدوین و ارایه طرح و برنامه این وعمجم در نوجوانی،

 .است داشته شناختی متعددي بهمراهمادي و روان هايتوجهی به آن در ایران هزینهکه تاکنون بی
 نزدیـک  ارثی دارنـد و در خویشـاوندان   خواندن جنبهویژه و ناتوانی دهد اختالالتمی نشان هایافته
خطـر و آشکارسـاز اخـتالل    شناختی از عالیمزبان هاينابهنجار و نارسایی همچنین رشد ترند،شایع

تشخیصـی و مداخلـه اي    هايسازي برنامهشناسایی و مداخله زودهنگام و غنی ویژه خواندن است،
 گیرنـد،  پیشـگیرانه قـرار  هاي کانون برنامه در تواندمی شناختیهاي واجآموزي و بازيبر مبناي زبان

محیطـی و پربارسـازي   هـاي کاهش آسیبوالدین در زمینهخطر،آموزشهاي تحتشناسایی خانواده
افزایـی معلمـان و درمـانگران و    ومهـارت دانش شناختی به عنوان پیشگیري اولیه، ارتقايزبانتعامل

هنگام  زود مداخله و شخیصت در یادگیري ویژه اختالالت هايکلینیک فعالیت کیفی و کمی گسترش
-یـادگیري و بـیش   هویـژ  هاي دوگانه براي اخـتالالت و توجه به مداخله ثانویه به عنوان پیشگیري

در مجموع با توجـه   .باشدتوجه از جمله راهکارهاي ارتقاي پیشگیري در این حوزه مینقص -فعالی
: ایران موارد  مزبور در قالب نظیربه وضع موجود و مطلوب آموزش و ویژه و مداخالت تخصصی در 

تدوین طرح جامع پیشگیري از اختالل خواندن،تدوین و اجراي برنامه غربالگري مشکالت خوانـدن   
 هـاي تحصـیلی نخسـتین،   غربالگري و پـایش مشـکالت خوانـدن در سـال     شناختی،با رویکرد زبان

ن بـه  تواشخیص و مداخله را میو ارتقا و اصالح رویکردهاي ت هاي پیشگیري خانواده محورفعالیت
ثانویه و ثالثیـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار       عنوان برخی راهکارهاي پیشگیري در سه سطح اولیه،

  .گیردمی
  

  یادگیري در سطوح سه گانه ویژهپیشگیري از اختالالتهاي داللت و ضرورت -
ورزند پیشگیري یکـی  و دیگر نهادهاي تخصصی تاکید می 1همانگونه که  انجمن ملی معلولیت

لـیکن  ) 2010، اسمیت و همکـاران ( بخشی استهاي آموزشی و تواناز محورهاي مورد تاکید نظام
ها در گام نخست مستلزم مفهوم شناسی معلولیت است، این موضوع کـه آیـا   پیشگیري از معلولیت

اي رایط ویـژه شود یا هرگونه شـ می معلولیت به اختالالت آشکار و شدیدي نظیر فلج مغزي محدود

                                                             
1 - The National Council on Disability 
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گـردد، ایـن مسـاله نشـان دهنـده نـوع       مانند اختالالت خواندن نیز به نوعی معلولیت محسوب می
در نگـرش عمـومی و گـاه در    . گیري و مفهوم شناسی نسبت به معلولیت و پیشـگیري اسـت  جهت

 هاي آشکار و عالیم و نشـانه هـاي جسـمانی را در   ر، واژه معلولیت همواره آسیبنگدیدگاه سطحی
  .نمایدذهن تداعی می

 ویـژه  اخـتالالت ) 1388،کـرك  2009 1کـراس نوپـول  (نظـران  بر اساس دیدگاه برخی صاحب
تنها اثـرات متنـوع و    دانند که نهمی 2پنهان یا معلولیت نامشهودیادگیري را نوعی نقص یا معلولیت

گاه تا پایان عمر نیـز  گذارد، بلکه می جاي رشد بر حساس کودکان در سنیناي بر وضعیتگسترده
 یادگیري بیشترین نرخ اختالالت که اختالالتوجود آن با .دهدمی قرار ها را تحت تاثیرعملکرد آن
شـغلی و   اجتمـاعی،  دهد و ابعاد مختلف تحصیلی،می خود اختصاص ویژه را به نیازهاي کودکان با

و  لیکن تـا کنـون در نظـام آمـوزش     ،دهدمی تاثیر قرار شناختی زندگی فرد و جامعه را تحتروان
-یادگیري مغفول ماندهویژهپیشگیري از اختالالت پرورش استثنایی ایران توجه به سطوح چندگانه

 هـا هـا و برنامـه  افتـه اسـتراتژي  ی بخشـی توسـعه  هاي آموزشـی و تـوان  حالی که در نظام در است،
خوانـدن بـه   . اسـت  گردیـده  طراحی و ارایهخواندن ت ویژه در زمینه اختالالپیشگیرانه مختلفی به

 ترین مهارت سـواد اطالعـاتی اسـت   بنیادي عنوان یک مهارت شناختی و زبانی شناختی سطح باال،
 یادگیري است که بیشترین ترین اختاللو اختالل خواندن شایع) 1388 اصغري نکاح و همکاران،(

دهد و پیامدهاي ی را به خود اختصاص میتخصص هاي مداخلهویژه و برنامه آموزش حجم خدمات
 کـانون توجـه قـرار    در اي را براي فرد، خانوده و جامعه به همراه دارد، لذا در مقاله حاضر نیزعمده

شایان ذکـر اسـت در رویکردهـاي     .یابداین بابت نیز پیشگیري ضرورت دو چندان میاز و  گیردمی
انگیـز اسـت و   کودکان مورد محل انتقاد و چـالش نوین آموزش ویژه دسته بندي و برچسب زنی به 

، لذا در این مقاله )2010اسمیت و همکاران ،(چشم اندازهاي فاقد دسته بندي مورد گسترش است
نیز هرچند براي ایجاد توجه به پیشگیري از اختالالت یادگیري و تمرکز بر نیازهـاي ویـژه، آنهـا را    

دهد،لیکن هیچ گاه قصد افزودن برچسب به ایـن گـروه   باعنوان معلولیت پنهان مورد اشاره قرارمی 
  .  و یا جداسازي آنها از فرایند عمومی آموزش را ندارد

چالشی است کـه ابعـاد مختلـف زنـدگی فـرد را در گسـتره        لذا از آنجا که اختالالت یادگیري،
خـانوادگی و  و با توجه به آثار وپیامدهاي فردي ، ) 2011امرسون،( دهدمی زندگی تحت تاثیر قرار

ویژه اختالل خواندن که سهم عمده اختالالت یادگیري را به خود هاجتماعی اختالالت یادگیري و ب
بنابراین سرمایه گذاري براي پیشگیري از بروز، تشدید یا تداوم این اختالالت از  دهد،اختصاص می

 وي تحلیلـی، لذا مقاله حاضر در قالب یک بررسـی مـرر   .منظر منطق تخصصی امري ضروري است
                                                             
1 - Crastnopol.M 
2 - Invisible Disability 
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که طی آن پژوهشگر ضمن مـرور شـواهدعلمی و مسـتندات منـابع      است 1آمیخته با پژوهش عمل
تـاملی در   درمانی اختالالت ویژه یـادگیري در ایـران، بـا   -تخصصی، باکنکاش در وضعیت آموزشی

اي موجود، به بررسی ضرورت و چگونگی ارتقاي پیشـگیري در ایـن   هاي پیشگیري و مداخلهبرنامه
  . پردازدزمینه می

بـه اولـین، دومـین و سـومین سـطح       پیشگیري با توجه بـه زمـان و علـت ایجـاد آن، معمـوالً     
در اولـین  . شـود الالت یادگیري شامل هر سه نـوع مـی  پیشگیري از اخت. شودپیشگیري تقسیم می

-میاین نوع پیشگیري در اختالالت یادگیري . شودسطح پیشگیري، از وقوع اختالل جلوگیري می
هاي معلمان در آموزش و مـدیریت رفتـار   تواند شامل کاهش احتمال آسیب مغزي، ارتقاي مهارت

براي اینکه اولین سطح پیشگیري موثر واقـع  . هاي تربیت فرزندان به والدین باشدیا آموزش مهارت
برابـر  شود، راهبردها باید در جهت کاهش یا حذف علت یا علل اختالالت یادگیري یا محافظت در 

باید توجه داشت که حتی اگر اولین سطح پیشگیري نیز به خوبی اجرا شود، باز . عوامل علّی باشند
این نوع پیشگیري ممکـن اسـت تعـداد کودکـانی را کـه      . هم اختالالت یادگیري بروز خواهند کرد

-از بین نمی ها بکاهد، اما آنها را به طور کاملاختالالت یادگیري دارند کم کند یا از شدت اختالل
بنابراین، اهمیت اولین سطح پیشگیري در این است که شیوع اختالالت یادگیري را به حداقل . برد

 .ولی تصور اینکه میزان آنها را به صفر برساند، فرضی اشتباه است. رساندممکن می

دومین سطح پیشگیري به معناي مدیریت اختالل پس از بروز، یا دست کم جلوگیري از بـدتر  
هـایی  در واقع بیشتر مداخله. آموزش و مداخله جبرانی، راهبردي از این دست است. ن آن استشد

که براي اختالالت یادگیري و خواندن اجرا می شـوند، از نـوع پیشـگیري سـطح دوم انـد، در ایـن       
سطح از پیشگیري، اختالل خواندن مشخص شده و هدف اصالح اختالل یا پیشگیري از بدتر شدن 

 .ایان ذکر است ورود به دومین سطح پیشگیري با عنوان گذاري یا برچسب همراه استش .آنهاست
پیشـگیري گسـترش و   ) الـف : دو هدف عمده در پیشگیري ثانویه اختالالت خواندن عبـارت انـد از  

پایش و بررسـی میـزان کارآمـدي مداخلـه و میـزان ضـرورت        ) و ب طوالنی شدن اختالل خواندن
 ).2010فریدمن،( تغییر سطح و نوع مداخله

سومین سطح پیشگیري، به معناي جلوگیري از گسترش اثـرات مشـکل یـا اخـتالل بـه دیگـر       
ها پس از ظاهر شدن اخـتالل یـادگیري   هاي جبرانی مدتوقتی مداخله. هاي عملکردي استحوزه

البتـه ایـن امکـان وجـود دارد کـه      .تواند سومین سطح پیشگیري باشدشروع شوند، اولین هدف می
دومـین سـطح پیشـگیري    . مین و سومین سطح پیشگیري همزمان و به یک شـیوه اجـرا شـوند   دو

تر شدن یا بروز مشـکالت دیگـر   متوجه مشکالت موجود است و سومین سطح پیشگیري از پیچیده

                                                             
1 - Action Research 
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کند، جدول شماره یک نمایی از سطوح سه گانه پیشگیري اختالل خواندن از منظـر  جلوگیري می
  .دهد هدف را نشان می

  

  نمایی از سطوح سه گانه پیشگیري اختالل خواندن از منظر هدف)1(جدول
  

نوع 
  پیشگیري

هدف و غایت 
  گروه هدف پیشگیري  محورهاي پیشگیري  پیشگیري

  پیشگیري
  سطح اول

پیشگیري از بروز اختالل 
  خواندن

 معـرض   هاي درشناسایی خانواده
  خطر
 شناسایی کودکان در معرض خطر 

 آمـوزي و  سازي برنامـه زبـان  غنی
  آموزش خواندن

هــاي داراي ســابقه خــانواده -
  اختالل

  والدین داراي اختالل -
هـاي داراي  افراد و خـانواده  -

  زا  شرایط ناهنجاري

  پیشگیري
  سطح دوم

پیشگیري از باقی ماندن 
  در اختالل خواندن فرد

  تشـــخیص زودهنگـــام اخـــتالل
  خواندن

  مداخله زودهنگام  

 کودك در معرض اختالل -

بــه اخــتالل کــودك مبــتال  -
  خواندن

  پیشگیري
  سطح سوم

کاهش پیامدهاي و 
هاي اختالل آسیب

  خواندن

 کیفیت مداخله آموزشی و افزایش
  شناختیروان
  ــدمات روان ــه خ ــناختی و ارای ش

  درمان هاي تکمیلی

کــودك مبــتال بــه اخــتالل  -
  خواندن

  متخصصان تیم مداخله  -

  

 یادگیري ویژهاختالالت بروز در آفرینخطر عوامل دیگر و هاتراتوژن ژنتیک،عوامل نقش  
آفـرین در  ها و دیگر عوامل خطرساز ژنتیک، تراتوژنزیربنایی و زمینه از آنجا که بررسی عوامل

اي دارد، هـاي پیشـگیري نقـش ویـژه    ها در تدوین راهبردها و برنامهبروز اختالالت و آشنایی با آن
در مقاله حاضر ابتدا بصورت کلی به محورهاي مهم مباحث در ایـن زمینـه پرداختـه و     ظبدین لحا

به طور کلـی عوامـل مختلفـی در بـروز و      .گرددها و مستندات آن بررسی و مرور میبرخی از یافته
قالـب   تـوان آنهـا را در  اند که میتداوم اختالالت یادگیري با تمرکز بر اختالل خواندن نقش آفرین

عوامل پزشکی و عوامل محیطی به شرح  ،)ناهنجاري زا( مقوله عوامل ارثی، عوامل تراتوژنیک چهار
  .ذیل دسته بندي و بررسی نمود

، توضـیحات بیولوژیـک، ارثـی و    راي بعضی انواع اختالالت یادگیريپژوهشگران، ب: عوامل ارثی
نظران معتقدند که وراثـت نقـش   گونه که صاحب آن )1388 هاالهان، کافمن،(اند ژنتیک ارائه داده

از جملـه آن کـه کودکـان بـا اخـتالل       .کنـد مهمی در بسیاري از موارد اختالالت یادگیري ایفا می
  ).1390همکاران، هاالهان، و( اندخواندن اغلب خویشاوندان با اختالل خواندن داشته

نـد اخـتالل   روابط خویشاوندي زمانی تأثیر دارد که در یک خـانواده یـک موقعیـت خـاص مان    
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به عبارت دیگر، روابط خویشاوندي گرایش به . خواندن بیش از میزان احتمال تصادفی، اتفاق بیفتد
اند که در حدود به طور کلی پژوهشگران دریافته. سوي چیزي است که در خانواده در جریان است

چنـین  آنهـا هم . درصد خویشاوندي درجه یک کودکان داراي اخـتالل خوانـدن هسـتند    45تا  35
هاي گفتار و زبان و اختالل هجی کردن ي خویشاوندي براي اختاللمشابهی از درجه شواهد تقریباً

ي وراثـت نیسـت، زیـرا اخـتالالت     ي خویشـاوندي دلیـل و نشـانه   با این حال رابطـه  .اندپیدا کرده
تمـال را  توان ایـن اح براي مثال نمی. دالیل محیطی روي دهندهیادگیري ممکن است در خانواده ب

ي روش فرزند پروري شان باعـث اخـتالالت   که والدین با اختالالت یادگیري ممکن است به وسیله
همچنین خواهر و برادران ممکن است بـا احتمـال بیشـتري    . یادگیري کودکانشان شوند را رد کرد

 همکـاران،  هاالهـان، و ( مشـابهی برخوردارنـد   دچار اختالالت یادگیري شوند، زیرا از محیط نسـبتاً 
1390(.  

در زمینه وراثت، به طور کلی پژوهشگران میزان بیشـتري از هماننـدي اخـتالالت یـادگیري و     
 بـه . انـد اختالالت گفتار و زبان در دوقلوهاي همسان نسبت به دوقلوهاي غیر همسـان پیـدا کـرده   

ـ   عنوان مثال در یک مطالعه درباره دن کلـرادو،  ي اختالالت یادگیري و ژنتیک با عنـوان طـرح خوان
 فت دوقلوهاي ناهمسانج 73جفت از  23و ) درصد 54( جفت دوقلوهاي همسان 99جفت از  53

جفـت  32جفـت از   24ي دیگـر  در یک مطالعـه . در اختالل خواندن همانندي داشتند) درصد 32(
-در اخـتالل ) درصد 32( جفت دوقلوهاي غیرهمسان25جفت از  8و ) درصد 75( دوقلوي همسان

در یک مطالعه در مورد دوقلوهاي همسان و غیرهمسـان  . و زبان داراي همانندي بودندهاي گفتار 
میزان باالیی از توارث در مقیاس خواندن شفاهی پیدا شد، در حـوزه  ) بدون اختالل خواندن(عادي 

ها به ویـژه دو کرومـوزوم   هاي کروموزومهاي انجام پذیرفته بر روي ژنژنتیک مولکولی نیز پژوهش
هـاي مربـوط بـه ایـن دو کرومـوزوم      اي وجود دارد کـه ژن دلیل قانع کننده ،15 و شماره 6شماره 

  ).1390 همکاران، هاالهان، و( ممکن است در انتقال ارثی اختالل خواندن نقش داشته باشد
نمایـد،  سـزایی ایفـا مـی   هزا نیز در پیشگیري از اختالل خواندن نقش بمطالعه عوامل ناهنجاري

. توانند باعث رشد غیرطبیعی یا نقص عضـو در جنـین بشـوند   ا عواملی هستند که میزاهناهنجاري
. انـد انواع گوناگونی از مواد شیمیایی وجود دارند که به عنوان عوامـل ناهنجـاري زا شـناخته شـده    

انـد و  هـایی کـه بیشـتر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       الکل، کوکائین و مواد سربی سه نمونه تراتوژن
 نتواند دراختالالت یادگیري و اخـتالل خوانـد  عوامل پزشکی متعددي وجود دارد که میهمچنین 

تولـد زودرس کودکـان را در    انـد، نقش داشته باشند که تولدزودرس،دیابت و مننژیت از آن جملـه 
در . دهـد معرض آسیب عصب شناختی، اختالالت یادگیري و دیگر شرایط ناتوان کننـده قـرار مـی   

خـتالالت  درصـد از کودکـان زودرس بـا وزن پـایین هنگـام تولـد، ا       19که پژوهشی مشخص شد 
. تواند منجر به مشکالت عصـب شـناختی و اخـتالالت یـادگیري شـود     دیابت می .یادگیري داشتند
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اند که کودکانی که دیابـت آنهـا در سـن پـایینی شـروع      گروهی از متخصصان به این نتیجه رسیده
همچنـین شـواهدي وجـود     .بتال به اختالالت یادگیري هستندمستعد ا) سالگی 5قبل از ( شودمی

 .توانـد موجـب بـروز مشـکالت یـادگیري شـود      که مننژیت به عنوان یک آسـیب مغـزي مـی    دارد
شناسایی و کنترل عوامل محیطی نیز در اختالل خواند حائز اهمیت است محـیط هـم بـه صـورت     

گـذارد،  یم بر روي یادگیري اثر منفی میطور مستقمستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر اینکه به
تربیت و آموزش بسیار ضعیف می تواند کودکان را در معرض خطر رشد مشـکالت یـادگیري قـرار    

هـاي  مانند سوء تغذیـه، مراقبـت  (شرایط اقتصادي اجتماعی ضعیف همراه با گروهی از عوامل دهد،
تواننـد  مـی ) نوجـوانی، مصـرف مـواد مخـدر    بهداشتی ضعیف قبل و بعد از تولد، بارداري در سنین 

 در). 1390همکـاران،  هاالهـان و ( ساز بدکارکردي عصب شناختی و اخـتالل خوانـدن شـود   زمینه
همانگونـه کـه مـوریس و     آفـرین در اخـتالالت یـادگیري و خوانـدن،    زمینه محیط اجتماعی نقش

 - هـاي نـژادي  و مولفـه  موقعیت اقتصادي نشان دادند عالوه بر سطح هوشبهر،) 2012(همکارانش 
به صورت غیرنظامـدار و غیرمسـتقیم بـر ثمربخشـی، بـر مـداخالت ترمیمـی اخـتالالت          قومی نیز

  ).2012موریس و همکارانش،(خواندن اثرگذار است 
  

یادگیري در حـوزه آموزشـی،   ویژه از اختالالتراهکارها و چگونگی ارتقاي پیشگیري  -
 بخشی و درمانی ایرانتوان

لـیکن توجـه بـه      آفـرین هسـتند،  آنکه عوامل متعددي در اختالالت یـادگیري، نقـش  رغم علی
ارایـه طـرح جـامع    . سطوح سه گانه پیشگیري از اختالل خواندن ضروري و مفید و اثربخش اسـت 

هاي مرتبط بـا آمـوزش   براي پیشگیري مستلزم پژوهش و فعالیتی گسترده توسط نهادها و سازمان
ها و نظریات حیطه اخـتالالت یـادگیري و اخـتالل    مه براساس مرور یافتهدر ادا .بخشی استو توان

اي، هاي برگرفته از تعامل با دست اندرکاران و تجارب حرفـه ندن و براساس اطالعات و دریافتخوا
پژوهشگر برخی از راهکارهاي پیشنهادي براي ارتقاي پیشگیري از اختالالت خواندن را مورد بحث 

  .دهدو بررسی قرار می
  

  تدوین طرح جامع پیشگیري از اختالل خواندن -
 تدوین یـک برنامـه راهبـردي اسـت     یکی از عوامل کلیدي در پیشگیري از اختالالت یادگیري،

هاي بـوم شـناختی و   و این امر مستلزم  تهیه مدلی مبتنی بر ویژگی) 2011همکاران، اریکسون و(
 مع از هر اختاللی، از جملـه اخـتالل خوانـدن،   پیشگیري جا.باشد اي میجامعه شناختی هر جامعه

مجموع از آن به عنوان طرح جـامع   انداز، راهبردها و راهکارها و تدابیري است که درنیازمند چشم
تواند نقشه راهی باشد که سـهم و جایگـاه    تدوین طرح جامع پیشگیري می .شودمی پیشگیري یاد
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  .نمایدکلیدي اختالل خواندن را مشخص میگذاري بر مسایل عوامل مختلف و میزان سرمایه
پـذیرد کـه مـدل    همچنین پیگیري اثربخشی مداخالت بر اساس الگوهاي مختلفی صورت مـی 

هـاي آموزشـی و   کـردن ویژگـی   ظها است که با لحایکی از این مدل) RtI(1پاسخگویی به مداخله
 جیمینـز، ( حـداکثر برسـاند  کوشـد اثربخشـی مداخلـه را بـه     شناختی کودکان در مداخله میروان

هاست نیز یکی دیگر از این نمونه 2همچنین مدل سه گانه پیشگیري از اختالالت خواندن ) .2010
. نمایـد که با در نظر داشتن سه الیه یا سه مرحله تدابیري را براي پیشگیري از خوانـدن ارایـه مـی   

هاي آغـازین  ودکستان و سالگانه پیشگیري از اختالالت خواندن تشخیص زودهنگام در کمدل سه
وانـزك  ( دهدگیري ارایه آموزش و مداخله تکمیلی و فشرده را مورد تاکید قرار میدبستان و جهت

و ارایـه   5، آموزش تکمیلـی 4آموزش در کالس اصلی :اند ازسه الیه مزبور عبارت). 2011، 3و وایوقن
 آمـوزان اعمـال   تمـامی دانـش   که در الیه نخست در کالس درس خواندن و بـراي  6مداخله فشرده

گیرد، در الیـه دوم بـراي   گردد و پیشرفت دانش آموزان در طی سال مورد پایش مداوم قرار میمی
تـر و  ت خواندن به طـور دقیـق  شود و پیشرفآموزان داراي مشکالت خواندن مداخله ارایه میدانش

-الیه سـوم بـراي تعـدادي از دانـش    و در  گیردمورد ارزیابی مستمر قرار میتر از الیه قبلی فشرده
  ).2011وانزك و وایوقن، ( شودآموزان داراي مشکالت حاد مداخالت فشرده بیشتري ارایه می

  

  تدوین و اجراي برنامه غربالگري مشکالت خواندن  با رویکرد زبان شناختی -
ت ها و افراد در معرض آسیب و تشـخیص زودهنگـام کودکـان داراي مشـکال    شناسایی خانواده

اي نیـز در زمـره   جنبـه  و از( ها و محورهاي بنیادي پیشـگیري سـطح دوم   خواندن یکی از اولویت
شناسایی زودهنگام از یک سو موجب کاهش شدت آسیب . شودمحسوب می) پیشگیري سطح اول

اخلـه بـه هنگـام و    شود و از سوي دیگر فرصت طالیـی بـراي مد  و مزمن و مقاوم شدن اختالل می
هاي فرایند پیشگیري است، خوشـبختانه طـی   بایستآورد، لذا غربالگري از پیشمیاثربخش فراهم 

هاي اخیر سازمان آموزش و پرورش استثنایی بـا مشـارکت برخـی نهادهـاي طـرح غربـالگري       دهه
نماید که بصورت کلی از جنبـه   نوآموزان را به عنوان طرح سنجش قبل از ورود  به دبستان اجرا می

توان از این طـرح بـراي غربـالگري    به هنگام واجد ارزش  به سزایی است و می پیشگیري و مداخله
  . گیري نمود اختالل خواندن نیز بهره

                                                             
1 -Response to Intervention (RtI) 
2 - three-tier reading prevention model 
3 - Wanzek, J., & Vaughn, S. 
4 - Core Classroom Instruction 
5 - Supplemental Instruction  
6 - Intensive Intervention 
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نکته قابل تامل درطرح سنجش مزبور عدم توجه این طرح به غربالگري اختالل خواندن اسـت،  
ز شـنیداري  صورت محدود و در قالـب غربـالگري شـنوایی از آزمـون تمیـ     ههرچند در طرح مزبور ب

شایان ذکـر اسـت آزمـون    شود، وپمن که تا حدودي در حیطه خواندن نیز کاربرد دارد استفاده می
تـرین آزمـون   برونی تمییز شنیداري استفاده شـده کـه رایـج    -تمیز شنیداري وپمن از روش برونی

بـه اخـتالل خوانـدن گـاه در      هرچند ممکن اسـت برخـی از کودکـان مبـتال     ،تمیز شنیداري است
اند و از آنجا که آزمون وپمـن بیشـتر   هایی مواجهها با مشکالت و ناکارآمديردازش شنیداري واژهپ

هاي پردازش حسی و تمیز شنیداري متمرکز است، لذا فقط بخش اندکی از مسایل مربوط به جنبه
الل تـرین اخـت  دهد ، لیکن از آنجـا کـه رایـج   به اختالالت خواندن را مورد پایش و پیگیري قرار می

 ،)1388هاالهـان، کـافمن،  (یادگیري که در سطح پیش دبستانی دیده می شود ناتوانی زبانی اسـت 
شناسـی و آگـاهی واجـی    غربالگري حاضر به هسته اصلی اختالل خواندن یعنـی بـه مشـکالت واج   

هاي طرح سـنجش مزبـور خـالء    ترین کاستیاز عمدهرسد یکی پردازد، بدین جهت به نظر مینمی
  .این طرح نسبت به  غربالگري اختالل خواندن است موجود در 

شـناختی همپوشـی و همبسـتگی    به عبارتی، از آنجا که بین اختالل خواندن و مشـکالت زبـان  
لـذا غربـالگري خوانـدن نیازمنـد ارزیـابی و پـایش       ) 2012و همکاران، 1کارولین( باالیی وجود دارد
 عبـارت دیگـر طـرح سـنجش بـدون ارزیـابی       هشناختی است، بـ هاي زبان و روانمشکالت و آسیب

هاي زبان شناختی از کارآمدي الزم براي غربالگري شناختی و بدون استفاده از ابزارها و آزمونزبان
آنچنان که امـروزه در   .و شناسایی کودکان در معرض مشکالت خواندن و یا کودکان مبتال را ندارد

شـود کـه   هاي متعدي استفاده مـی زارها و آزمونزمینه غربالگري و تشخیص اختالل خواندن از  اب
هاي براي سنین یک تا سه سال و آزمون مهارت PALS(2(خواندن و شناختی واج آگاهی غربالگري

  .از آن جمله اند  تا ده سال، 5براي سنین  TPAS(3( آگاهی واجی
 ،اي اسـت ابزارهـاي ویـژه  لذا اجراي غربالگري و ارزیابی کارآمد نیازمند هنجاریابی و یا تـدوین  

آنکه ابزارهاي غربالگري و تشخیصی معتبر و سودمندي نظیـر آزمـون رشـد     وجود جاست که باآن
جاریابی و توسعه یافتـه اسـت،   نآزمون آگاهی واجی، توسط پژوهشکده کودکان استثنایی ه زبان و

شود کـه  خواندن نمیلیکن هیچ استفاده نظامداري از آنها در راستاي غربالگري و تشخیص اختالل 
هاي پژوهشی باشد ریزي و مدیریت با فعالیتر بر نوعی شکاف در ارتباط برنامهشاید این مساله ناظ

هاي نظري یا تبینی به اخـتالل  گیريو یا ممکن است منبعث از دیدگاه و نگرش متفاوتی در جهت
منـد تـدابیر خاصـی در    که در هرصـورت نیاز . خواندن و ضرورت غربالگري و پیشگیري از آن باشد

                                                             
1  - Carolyn S. G 
2  - PALS: Phonological Awareness and Literacy Screening 
3  - TPAS: Test of Phonological Awareness Skills 
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  .هاي غربالگري و پیشگیري از اختالل خواندن استهانسجام بخشی و ارتقاي راهبردها و شیو
  

  غربالگري و پایش مشکالت خواندن در سال هاي تحصیلی نخستین -
غربالگري ورودي داراي اهمیت و ارزشمندي بسیاري است لیکن نباید پنداشت کـه بـا اجـراي    

اي را براي غربالگري و پایش هاي پژوهشی جایگاه ویژهتمام شده است، یافتهي ورودي کار غربالگر
چنانچـه   دهد،ها نشان میهاي تحصیلی نخستین قایل هستند و پژوهشمشکالت خواندن در سال

کودکان خواهند توانسـت تـا    درصد 80اختالل خواندن در کالس اول یا دوم ابتدایی شود، بیش از 
تـا   10کنند اما اگر این دشواري تا کالس پنجم شناخته نشـود، فقـط   سطح کالس خودشان رشد 

از آنجـا کـه پیشـگیري سـطح اول در اخـتالالت یـادگیري و       . آنها بهبود خواهند یافـت  درصد 15
خواندن امري دشوار و و در مواردي نـاممکن اسـت، و همچنـین ممکـن اسـت برخـی از افـراد در        

ري هاي زبان شناختی نیز مورد شناسایی قرار نگیرند و لذا معرض آسیب و یا افراد مبتال در غربالگ
 .یابـد اي مـی شناسایی زودهنگام به عنوان مهمترین مولفـه پیشـگیري مرحلـه دوم، اهمیـت ویـژه     

آموزي و خواندن براي نوآموزان امر دشـوار و پرفـراز و نشـیبی    بدیهی است که مراحل آغازین زبان
موزي و خواندن براي معلم فرصت مناسبی را بـراي ارزیـابی و   آاست و مواجه با تکالیف رسمی زبان

آورد و چنانچه معلمان در مـور شناسـایی و ارزیـابی    شناسایی نوآموزان در معرض آسیب فراهم می
توانـد در  هاي مرتبط با آن از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد، مـی مشکالت خواندن و شاخصه

در . آموزان درمعرض آسیب یا آسیب دیده موثر باشـد براي دانششناسایی و برنامه ریزي به هنگام 
هـاي آغـازین دوره ابتـدایی و بـر     روي آموزش معلمان سال بر جاري آموزش و پرورش ایران، روند

-آمـوزان داراي اخـتالل خوانـدن سـرمایه    ریزي براي دانشتوانمندسازي آنان در شناسایی و برنامه
مناسب و اثربخش نیازمند آموزش و ارتقاي دانش و معلمـان  گذاري اندکی شده است و پشیگیري 

هـاي تحصـیلی نخسـتین    همچنین غربـالگري و پـایش مشـکالت خوانـدن در سـال     . ابتدایی است
ها و آموزي و وضعیت خواندن در تمامی پایهکارهایی براي ارزیابی جامع زبان و مستلزم تدوین ساز

-ها مشکالت خوانـدن در سـال  اي سراسري مقیاسطراحی و اجر. هاي نخستین استبویژه درسال
  .  هاي فرایند پیشگیري حاضر است هاي تحصیلی نخستین، نیز یکی از خالء

  

  هاي پیشگیري خانواده محور فعالیت -
   هاي تخصصی خانواده بـه عنـوان یـک فرصـت و عامـل اثرگـذار در پیشـگیري،        فعالیت هامروز

در پیشگیري از اختالل خواندن، افـزایش آگـاهی خـانواده و     شودنگر بسته میبخشی و درمانتوان
هـاي  هاي خویشاوندي آموزش خانواده به حدي در پیشـگیري از معلولیـت  والدین نسبت به زمینه

 علیـزاده، ( انـد ناپذیر پیشـگیري برشـمرده   هاي انکارموثر است که برخی آن را جزو موارد و اولویت
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از اختالل خواندن، آموزش خانواده و آگـاهی مربیـان از    در مورد سطوح مختلف پیشگیري) 1388
هـاي  دانستن علت دقیق اخـتالل یـادگیري جـزو محـدودیت    . عوامل علّی اختالالت یادگیري است

رسانی و آموزش همواره باید بـه خـاطر داشـت    لیکن در زمینه اطالع .شغلی معلمان و مربیان است
جنبـه بنیـادي و کلـی داشـته و قابـل       نختالل خوانـد بحث در زمینه ا ها و نظریات موردکه یافته

توان علت یا علل دقیقی ندرت میهعبارتی بتعمیم مستقیم به یک موقعیت یا یک فرد را ندارند، به
 هـا یـا   هـا، روش براي اختالالت یادگیري یا خواندن در یـک فـرد را مشـخص نمـود، زیـرا آزمـون      

ي عوامل علّی ارائـه دهنـد،   ی را براي سوال پیچیدههاي سریع و آسانهاي دقیقی که جوابآزمایش
بلکه بایـد   کاهد،رسانی و آموزش نمیاین مساله از ارزش و اهمیت اطالع با این وجود،. وجود ندارد

-هیچ جایگزینی ندارد متخصصان مجـرب مـی   اندرکارانخاطر داشت که آموزش والدین و دستهب
هـایی دارنـد، بـراي آگـاهی از     والدین و معلمانی که مسئولیتهاي دیگر، توانند با متخصصان رشته

 هاالهـان، و ( ادگیري ارتبـاط برقـرار نماینـد   یـ آخرین اطالعات مربوط به عوامـل علّـی اخـتالالت    
  ).1390همکاران،

  
  ارتقا و اصالح رویکردهاي تشخیص و مداخله به عنوان پیشگیري ثالثیه  -

گـردد و ارتقـاي مداخلـه و نـوعی     یـه محسـوب مـی   پیشگیري ثانو ،مداخله کار آمد و اثربخش
پیشگري سطح سوم است که در راستاي پیشگیري از گسترش اثرات مشکل یـا اخـتالل بـه دیگـر     

نه تنها موجـب    هاي جبرانی ناکارآمد،فرایند تشخیص نامعتبر و مداخله. هاي عملکردي استحوزه
خانواده موجـب   اتالف وقت و سرمایه کودك وبلکه با  گردند،عمق یافتن و مقاوم شدن اختالل می

افزایش اثرات جانبی و موجب بروز یا تشـدید اخـتالالت اجتمـاعی، هیجـانی و رفتـاري همـراه بـا        
گیري نظریـات  هاي علمی و شکلرسد همسو با گسترش یافتهشوند، به نظر میاختالل خواندن می

هـاي تشـخیص و مداخلـه نیـز     است شیوه الزم و ارایه رویکردهاي جدید در حوزه اختالل خواندن،
هاي ارزیابی و مـداخالت مرسـوم در   ارتقا و توسعه پیدا نماید، لیکن تعمقی بر وضع موجود فعالیت

رغـم تغییـر گسـترده    دهـد علـی  مراکز رسمی غیررسمی اختالالت یادگیري و خواندن نشـان مـی  
ادراکـی بـه    -دهـاي حسـی  رویکردهاي تبینـی و نظـري اخـتالالت یـادگیري و خوانـدن از رویکر     

-شناختی و کارکردهاي هیجانی و یادگیري غیرکالمی، هنوز نیز فعالیت کلینیـک رویکردهاي زبان
-بـه عبـارتی توانـایی   . اي استوار استهاي و مداخالت کم ارتباط و حاشیههاي یادگیري بر ارزیابی

هاي خواندن است بلکه بـا   هاي اصلی مهارتشناختی و زبان شفاهی نه تنها یکی از مولفههاي زبان
با وجـود آنکـه هرچنـد کودکـان     ). 2012پرانیک و همکاران ،(ارتباط است  در نقایص نوشتاري نیز

جملـه در خوانـدن، هجـی     شـود از داراي مشکالت خواندن در کارهایی که براساس زبان انجام می
هـاي بصـري ،   ظ توانایینوشتن و درك آواشناسی مشکل دارند، لیکن بسیاري از آنها از لحا ،کردن
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دهنـد و تـاخیر یـا    فضایی، حرکتی و حل مشکالت به صورت غیرکالمی توانایی باالیی نشـان مـی  
شـناختی و زبـان   هاي زبـان بنابراین توانایی ).1388هاالهان، کافمن،( دهندناتوانی بارزي نشان می
پرانیـک و  ( اسـت اي بـین ظرفیـت شـناختی و عملکـرد خوانـدن و نوشـتن       شفاهی متغیر واسـطه 

-هـاي زبـان  بر ارزیابی بایدهاي اختالل خواندن حالی که اصلی ترین ارزیابی ، در)2012 همکاران،
خصـوص بـر ارزیـابی کمیـت و     ههاي فراشناختی و کارکردهاي اجرایی و بارزیابی مهارت  شناختی،

 هـایی نظیـر  کیفیت وضعیت خواندن استوار باشد، در عوض زمان و سرمایه ارزیـابی صـرف آزمـون   
آزمون دیداري حرکتی بندر، آزمون ادراکی بینـایی فراسـتیگ، آزمـون رشـد      هوش آزماي وکسلر،

هـاي ترسـیمی گودینـاف و ترسـیم     آزمون برتري طرفی و یـا آزمـون   اوزرتسکی، -حرکتی لینکلن
تی شناخکه مداخله نیز در مسیر اصلی مداخالت زبانآن جاي شود و به همین ترتیب بهخانواده می

هــاي تحلیــل معناشناســی و کــاربردي مــتن و مهــارت  نظیــر آگــاهی واجــی، پــردازش تــک واژه،
هـاي  هاي مطالعه و کارکردهاي اجرایی مرتبط بـا خوانـدن مهـارت   فراشناختی و در مسیر  مهارت

    هاي پراکنده و کم ارتبـاط بـا هسـته مشـکالت خوانـدن کـودك      خواندن قرار گیرد، صرف فعالیت
  .افزایداین امر به نوبه خود بر وخامت اختالل و بر بروز مشکالت جانبی آن میشود که می

  در همین راستا انجام کارگروهی در زمینـه تشـخیص و مداخلـه و در نظرگـرفتن کلیـه ابعـاد      
رفتـاري اخـتالل خوانـدن نقـش بـه سـزایی در        –هیجـانی و اجتمـاعی    –شناختی، شناختی زبان

هـاي  بته این مساله خود نیازمند ارتقا و بروز رسانی دانش و مهارتپیشگیري سطح سوم دارد که ال
  .باشداندرکاران مراکز اختالالت یادگیري میمربیان و دست

پیشگیري سطح سه در زمینه اختالل خواندن بر ارتقاي مداخالت ترمیمی و آمـوزش خوانـدن   
مانـدن   ثمربلکه  موجب بی شوددرمان ناکارآمد نه تنها موجب بهبودي اختالل نمی. متمرکز است

و  گـردد، هاي اثربخش درمان پـذیري مـی  ها و موقعیتصرف انرژي و زمان و از دست رفتن فرصت
هاي آموزشی و ترمیمی مقاوم تـر شـده و بـا کـاهش انگیـزه و      ممکن است کودك نسبت به برنامه

دهنـد  نشـان مـی  هـا  گونـه کـه پـژوهش   همـان . چرخه درماندگی آموخته شده در او تقویت گردد
آموزشی و ترمیمی جامع،  هايبرنامه نیازمند طراحی خواندن پیشگیري سطح سه در زمینه اختالل

بصـورت زودهنگـام و در قالـب آمـوزش پـیش       بایـد هـایی  چنین برنامه.گسترده و بنیادي هستند
هایی ی، مهارتآگاهی واج هاي فرازبانی،هاي اول تا سوم ابتدایی با تمرکز بر مهارتدبستانی و پایه

گرایانه با در بخش و حمایتهاي انگیزشی لذتبستر فرصت فراشناختی و کارکردهاي اجرایی را در
هاي تشخیص حـروف و کلمـه خـوانی و درك مـتن     تعامل با همساالن  به بسط و گسترش مهارت
نفـره بـراي    هاي کوچک سه یا چهار، آموزش در گروهخواندن به پردازد و از فرایند آموزش انفرادي

هاي اولیه زبان آموزي و یادگیري صورت مداوم و با ثبات در دورهههاي خواندن بسازي فرصتغنی
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  )2002، 1تورگسن( خواندن بهره گیرد
  

    بحث و نتیجه گیري
هـاي آشـکار و   در نگرش عمومی و گاه در دیدگاه سطحی نگر ، واژه معلولیت همواره به آسیب

این درحالی است کـه بـر اسـاس دیـدگاه      . نمایدرا در ذهن تداعی می هاي جسمانیعالیم و نشانه
یادگیري را نـوعی نقـص یـا    ویژهاختالالت) 1388،کرك 2009 2کراس نوپول(نظران برخی صاحب

 اي بـر وضـعیت  تنها اثرات متنـوع و گسـترده   دانند که نهمی 3پنهان یا معلولیت نامشهود معلولیت
هـا را تحـت   گذارد، بلکه گاه تا پایان عمر نیـز عملکـرد آن  میبرجايرشد حساسکودکان در سنین

تـرین  بنیـادي  دهد، خواندن به عنوان یک مهارت شناختی و زبان شناختی سطح باال،می قرار تاثیر
 ترین اختاللو اختالل خواندن شایع) 1388اصغري نکاح و همکاران ،( مهارت سواد اطالعاتی است

تخصصـی را بـه خـود     هاي مداخلهویژه و برنامه آموزش حجم خدمات ینیادگیري است که بیشتر
 هـا و آسـیب . اي را براي فرد، خانوده و جامعـه بـه همـراه دارد   دهد و پیامدهاي عمدهاختصاص می

گردد، بلکـه  اختالالت ویژه یادگیري، فقط به حیطه عملکرد تحصیلی محدود نمی پیامدهاي زیانبار
سازد و از این بابت پیشـگیري  خانواده و جامعه را متاثر می مختلف زندگی فرد،این اختالالت ابعاد 

    هـا و مطالعـات پیگیرانـه نشـان     یابـد و پـژوهش  از اختالالت ویژه یادگیري اهمیت دو چندانی مـی 
دهد کودکان و بزرگساالنی مبتال به اختالالت ویژه یادگیري در معرض طیفی متوسط تا شدید می

و از این بابت پیشـگیري  ) 2010مک نمار، (رفتاري، بزهکاري و نظایر آن هستند نی،مشکالت هیجا
  .از آن در سطوح مختلف امري ضروري است

  :محورهاي ذیل مدنظر قرار گیرد بایددر مجموع در سه سطح پیشگیري از مشکالت خواندن 
  تدوین طرح جامع پیشگیري از اختالل خواندن  -
  الگري مشکالت خواندن  با رویکرد زبان شناختیتدوین و اجراي برنامه غرب  -
  غربالگري و پایش مشکالت خواندن در سال هاي تحصیلی نخستین  -
   فعالیت هاي پیشگیري خانواده محور  -
  ارتقا و اصالح رویکردهاي تشخیص و مداخله   -

و  هـا تـوان، از بسـیاري از آسـیب   می )پیشگیري از بروزاختالل خواندن(با پیشگیري سطح اول 
، لـیکن  )2011امرسـون، ( هاي اجتماعی ناشی از اختالل جلـوگیري نمـود  پیامدهاي فردي و هزینه

پیشـگیري سـطح دوم را    بایـد  توان از اخـتالل کـودك پیشـگیري کـرد،    بسیاري معتقدند اگر نمی

                                                             
1 - Torgesen, J. 
2 - Crastnopol.M 
3 - Invisible Disability 
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برخـی  . ممکن به محض شناسایی مشکل مداخله را شروع کـرد  حد قرار داد و کوشید تا در مدنظر
آموزانی که اختالل خواندن خطاي ظران معتقدند که منتظر ماندن براي شناسایی دانشاز صاحب ن

در واقـع مزیـت پیشـگیري سـطح      .شودبزرگی است، چرا که منجر به تثبیت مشکالت خواندن می
ي موثر در اخـتالل خوانـدن را در   است که  چنانچه شناسایی و مداخلهدوم اختالل خواندن در آن 

ي بعـدي و از شـدید و عمیـق شـدن آن     روع گـردد، از بـروز مشـکالت پیچیـده    مراحل آغازین  ش
لذا . آمیزتري در انتظار فرد خواهد بودتر و موفقیتنماید و در نتیجه آینده کم آسیبجلوگیري می

 .ي نزدیکـی بـا یکـدیگر دارنـد    ي به هنگام، در مفهوم و عمل رابطـه پیشگیري سطح دوم و مداخله
ارتقاي مداخله استوار است و می کوشد با افزایش اثربخشی آن پیامـدها و   پیشگیري سطح سوم بر

 رفتـاري، هیجـانی،   هاي تحصـیلی، هاي ناشی از مداخالت ناکارآمد جلوگیري نموده و آسیبهزینه
  .اجتماعی و شغلی آن را کاهش دهد

هـاي  چـالش استفاده از رویکردهاي تشخیص، ارزیابی و مداخله ناکارآمد و کم اثربخش یکی از 
دهـد درحـال   مستندات نظري و پژوهشـی نشـان مـی   . مربوط به پیشگیري سطح دوم و سوم است

شناختی  در حیطـه خوانـدن، رویکردهـاي     -حاضر با احراز کارآمدي و اثربخشی رویکردهاي زبانی
 حرکتی و آسیب مغزي را به چالش کشـیده و بـه حاشـیه رانـده اسـت      –کم اثر و ناکارآمد حسی 

هـاي حرفـه اي و در   بـا ایـن وجـود در فعالیـت    ). 2011؛ داف و همکاران ،1998و وانر ،تورگسن (
شناختی، جایگاه خـود را پیـدا نکـرده     -ایران هنوز نیز رویکردهاي زبانی يمراکز اختالالت یادگیر

حرکتـی و آسـیب    - است و لذا بدیهی است که به کارگیري رویکردهاي کم اثر و ناکارآمـد حسـی  
حاشیه رفتن تشخیص و درمان و در نتیجـه موجـب پایـداري اخـتالل و افـزایش       مغزي موجب به

هاي همراه آن خواهد گردید از این روي بازنگري و ایجاد تحول در رویکردهـاي زیربنـایی و   آسیب
ایران امري ضروري است کـه بـه   اي دست اندرکاران حوزه اختالالت یادگیري در هاي حرفهمهارت

 .ارتقاي پیشگیري سطح دوم و سوم خواهد گردیداي مستقیم موجب گونه
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